
 

 

 
แนวคิดการรณรงคปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอชไอวี 

เนื่องในวันวาเลนไทน (14 กุมภาพันธ 2564) 

“New Normal New Safe SEX : ชีวิตวิถีใหมกับเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย” 

วันวาเลนไทน ตรงกับวันท่ี 14 กุมภาพันธของทุกป เปนชวงเทศกาลแหงความรัก ไมวาจะเปนความรักของสามี-ภรรยา  

พอ-แม-ลูก ญาติพ่ีนอง หรือคนรัก โดยมีการแสดงความรักดวยวิธีตางๆ ท้ังการมอบของขวัญแทนใจ เชน ดอกกุหลาบ ชอกโก

แลต เปนตน อีกท้ังการมีเพศสัมพันธในกลุมวัยรุนและเยาวชน เพ่ือแสดงออกถึงความรักในอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงอาจสงผลใหเกิด

การมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกันข้ึนได 

จากสถานการณโรคติดตอทางเพศสัมพันธของประเทศไทยมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่องมาตั้งแต ป 2558 และ 

ในป 2562 พบวา อัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 5 โรคสําคัญ ไดแก หนองใน ซิฟลิส หนองในเทียม แผลริมออน และ

กามโรคของตอมและทอน้ําเหลือง มีแนวโนมสูงข้ึน อัตราปวยในทุกกลุมอายุเทากับ 33.8 ตอประชากรแสนคน และโรคท่ีมี

อัตราปวยสูงท่ีสุด ไดแก หนองใน รองลงมาไดแก ซิฟลิส โดยมีอัตราปวย 14.8 และ 13.2 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 

ในขณะท่ีกลุมเยาวชนอายุ 15 – 24 ป มีอัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 5 โรคสําคัญ สูงถึง 124.4 ตอประชากร 

แสนคน และหากแยกรายโรคพบวา อัตราปวยดวยโรคหนองในสูงถึง 69.7 รองลงมาคือ ซิฟลิส 41.4 ตอประชากรแสนคน (ท่ีมา 

: รายงานการเฝาระวังโรค (รง.) 506 กองระบาดวิทยา, ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) ซ่ึงแสดงถึงวัยรุนมีเพศสัมพันธท่ีไมได

ปองกัน และสอดคลองกับขอมูลอัตราการใชถุงยางอนามัยในกลุมเยาวชนท่ียังคอนขางต่ํา โดยผลจากการสํารวจการเฝาระวัง

พฤติกรรมเสี่ยงท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวี (BSS) ของกองระบาดวิทยาป 2562 พบวา เด็กนักเรียนอาชีวะชั้นปวช.2 

(รวมท้ังหญิงและชาย) มีอัตราการใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธครั้งลาสุด (กับคูนอนทุกประเภท) เพียงรอยละ 80.3 

นอกจากนี้ผูปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีไดงายกวาคนท่ัวไป 5 – 9 เทา และอาจเกิดการตั้งครรภ

โดย ไมปองกัน จากสถานการณโรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่องผลกระทบท่ีตามมาคือ วัยรุนหญิง

ตั้งครรภ มีการติดเชื้อสูงข้ึนและพบการติดเชื้อซิฟลิสแตกําเนิดเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน    

ประเทศไทย มีเปาหมายจะยุติปญหาเอดส ภายในป 2573 มีเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ 1. ลดจํานวนผูติดเชื้อ 

เอชไอวีรายใหมใหเหลือปละไมเกิน 1,000 ราย 2. ลดการเสียชีวิตในผูติดเชื้อเอชไอวีเหลือปละไมเกิน 4,000 ราย และ  

3. ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเก่ียวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงจากเดิม รอยละ 90 ในสถานการณปจจุบันคน

สวนใหญอาจจะกังวลกับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จนลืมคิดถึงเรื่องเอดส แตขอมูลท่ีอาจจะเปนสัญญาณเตือน คือ  

การเพ่ิมข้ึนของโรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน ซ่ึงอาจทําใหไมสามารถไปถึงเปาหมายการ

ยุติปญหาเอดสได ดังนั้น จึงไดมีการดําเนินงานควบคุมปองกันรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีบูรณาการไปกับการควบคุม

ปองกันรักษาเอชไอวีและเอดส โดยการสรางเสริมความรอบรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (HIV & STIs Literacy) 

เพ่ือใหมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย สามารถใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธีทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธ สงเสริมใหวัยรุนเขาถึงชุดบริการ

ปองกันแบบผสมผสาน ท้ังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน ซิฟลิส หนองใน เปนตน จัดบริการ

ท่ีเปนมิตรและเอ้ือตอการเขาถึงวัยรุน ท้ังนี้ ภาคีเครือขาย ท้ังภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และภาคประชา

สังคม ควรมีสวนรวมดําเนินการดังกลาว รวมถึงสนับสนุนการดําเนินงานท่ีสรางภูมิคุมกันใหวัยรุนและสรางสิ่งแวดลอมท่ี

ปลอดภัย 

 



 

 

 

 

ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในวันวาเลนไทนปนี้ กรมควบคุมโรค ไดกําหนดให

มีการรณรงคปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการติดเชื้อเอชไอวี เนื่องในวันวาเลนไทน วันท่ี 14 กุมภาพันธ และตลอดชวง

เดือนกุมภาพันธ เปนประจําทุกป โดยเนนการสื่อสารประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจ เสริมสรางความตระหนัก 

ในการปองกันตนเองและคูใหปลอดภัยจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอชไอวี ตลอดจนสงเสริมการใชถุงยางอนามัยใหเปน

เรื่องปกติในการดูแลสุขภาวะทางเพศ รวมถึงการมีความรับผิดชอบตอคูและสังคม จึงขอเชิญชวนหนวยงานภาคีเครือขาย 

ท่ัวประเทศท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมรณรงคปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอชไอวี  

ตามแนวคิด “New Normal New Safe SEX : ชีวิตวิถีใหมกับเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย” มีประเด็นการสื่อสารท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 Safe SEX is No SEX วิธีการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัยท่ีสุด คือ การไมมีเพศสัมพันธ หรือเลือกใชวิธีการสําเร็จ     

ความใครดวยตนเอง และลดการสัมผัสระหวางกัน เพ่ือปลอดภัยจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 One Love รักเดียวใจเดียวและมีเพศสัมพันธกับคูรักท่ีอยูรวมกันโดยใชถุงยางอนามัยทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธกับทุก

ชองทาง ไดแก ทางปาก ทางชองคลอด หรือทางทวารหนัก และหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธกับคนท่ีพ่ึงรูจัก คนท่ีไมไดอยูรวมกัน 

หรือคนท่ีไมรูสถานะการติดเชื้อ เพ่ือปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 Testing Together หากมีอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธควรรีบไปพบแพทยเพ่ือขอรับการตรวจทันที  

ไมควรซ้ือยากินเอง พรอมท้ังชวนคูไปตรวจและงดการมีเพศสัมพันธในระหวางการดูแลรักษา 

 Start Condom Safe your SEX พกอุปกรณปองกันใหพรอมตลอดเวลา ไดแก ถุงยางอนามัย และสารหลอลื่น 

พรอมท้ังหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล เพ่ือเปนจุดเริ่มตนในการปองกันตนเอง 

 New Normal New Safe SEX ชีวิตวิถีใหมโดยการใชหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพ่ือปองกันการรับเชื้อ

จากการใชชีวิตประจําวัน และใชถุงยางอนามัยทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธ รวมถึงการทําความสะอาดรางกายกอนและหลังมีกิจกรรม

รวมกัน เพ่ือเขาสูยุคชีวิตวิถีใหมกับเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย 

ในชวงเทศกาลวันวาเลนไทนนี้ กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ไดจัดบริการตรวจคัดกรองโรคติดตอ 

ทางเพศสัมพันธฟรี ตลอดเดือนกุมภาพันธ 2564 โดยสามารถเขารับการตรวจไดท่ีอาคารบางรัก เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 081-875-9904 ท้ังนี้ ไดสนับสนุนสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ สามารถดาวนโหลดสื่อตนแบบ

อ่ืนๆ รวมท้ังขอมูลขาวสารได ท่ี เว็บไซตกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค https://ddc. 

moph.go.th/das พรอมรวมกิจกรรมออนไลนตลอดเดือนกุมภาพันธ เพ่ือลุนรับของรางวัลไดท่ี Facebook Fanpage :  

Safe SEX Story เลาเรื่องเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
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